GERENDÁSI HÍREK
XVII. ÉVFOLYAM 109. SZÁM A gerendási önkormányzat időszaki lapja megjelenik kéthavonta Ingyenes terjesztésű 2019. december hó

MEGHÍVÓ
A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Gerendási Gazdakör, a Gerendási Szlovákok Egyesülete és
Gerendás Község Önkormányzata közös Adventi gyertyagyújtást szervez,
amelyre ezúton hívja és várja a község lakosait.
Helyszín: Gerendás Kossuth u. 24. (volt Takarékszövetkezet) előtti tér
Első gyertyagyújtás:
Második gyertyagyújtás:
Harmadik gyertyagyújtás:
Negyedik gyertyagyújtás:

2019. december 1-jén 15.00 órakor
2019. december 8-án 15.00 órakor
2019. december 15-én 14.30 órakor
2019. december 22-én 15.00 órakor

Programok:
- Kammerer Tibor plébános úr: Adventi üzenet
- Zsíros András evangélikus lelkész: Krisztust váró ünnepi gondolatok
- Iskolások zenés-verses műsora
A szervezők forralt borral, meleg teával várják a résztvevőket.
„Pihentesd meg a lelked is, adj időt magadnak a rohanásban!”

ÜNNEPVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁNRA
hívjuk, várjuk a falu apraja-nagyját
2019. december 6-án
15.00-18.00 óráig
az Általános Iskolába.
Kézműves-játszóház,
vetélkedő,
sütemény-, és szendvicsvásár,
tombola
vár minden kedves érdeklődőt!
Szülői Munkaközösség

2019. december hó

Tájékoztató Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének üléseiről
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 22-ei soros alakuló ülésén sor került a képviselők és a
polgármester eskütételére, a képviselők titkos szavazással Petrus Editet megválasztották alpolgármesterré, továbbá Németh
Bélát az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnökének és Oláh Andrásné, valamint Zahorán Kittit pedig a
bizottság tagjává. Megállapították Lengyel Zsolt András polgármester illetményét és Petrus Edit alpolgármester tiszteletdíját.
Elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Megállapították és jóváhagyták a polgármester 2019. évre
járó időarányos szabadságát és annak ütemezését. Kijelölték a Belügyminisztérium Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének II. 2. a), b), c) pontjában szabályozott Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen nyert pályázat megvalósítására „Gerendás – belterületi mellékutak
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottság tagjait. Elfogadták a fenti pályázat ajánlattételi felhívását. Ingyenes
használatba adták Dr. Nyerges Sándor egyéni vállalkozó háziorvosnak a Magyar Falu Program Orvosi Eszköz megnevezésű
alprogram MFP-AEE/2019 kódszámú pályázati kiírás tárgyában benyújtott nyertes pályázat támogatói okirata alapján
beszerzett eszközöket.
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 5-ei rendkívüli ülésén Németh Lajos Lászlóné
képviselő asszony is letette az önkormányzati képviselői esküt. Szkaliczki András Lajos az önkormányzati választások
eredményeként képviselői mandátumhoz jutott, de benyújtotta lemondását, így a képviselők közé a 2019. október 13-ai
választás eredményeként a soron következő jelölt lépett. Felülvizsgálták a Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött Együttműködési Megállapodást. Elfogadták a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát, melyben Gerendáson a pénteki nap kikerült az ügyfélfogadás rendjéből. Döntött a Gerendás – belterületi
mellékutak felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Felülvizsgálta Magyar Közút Nonprofit Zrt. által 12,5 tonna
össztömeget meg nem haladó tehergépkocsik részére a településen bevezetésre került 30 km/h-s sebességkorlátozást, melyet
továbbra is kér fenntartani.

Tájékoztató a Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről
A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-ei alakuló ülésén sor került a
képviselők eskütételére, megválasztották Priskin Jánosnét elnöknek, Zahorán Erika Juditot elnökhelyettesnek. Módosították a
Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint pénzösszeget biztosítottak az Adventi ünnepségsorozat előkészületeire.
A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 13-án tartotta meg közmeghallgatását,
amelyen beszámolt egész éves munkájáról.

Szociális szén

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Gazdálkodók!

Tájékoztatom,
hogy
a
belügyminisztériumi
keretből
Gerendás Község Önkormányzata
barnakőszenet kapott, melyet
természetbeni juttatásként biztosít
a szociálisan rászorultak részére.

Kérjük, hogy a ház elé kiültetett fákat, bokrokat, évelő növényeket
szíveskedjenek úgy visszametszeni, hogy ne akadályozzák a járdán a gyalogos
közlekedést, valamint a kövesút felőli részen a hóeltakarítás munkálatait.
Amennyiben az önkormányzat munkagépe a fenti probléma miatt nem tudja
elvégezni a feladatát az az ingatlantulajdonos felelőssége és kötelessége lesz.

Ha a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az
öregségi
nyugdíjminimum
összegének 250%-át, azaz 71.250,forintot (egyedül élők esetén a
300%-át, azaz 85.500,- forintot),
szíveskedjen
befáradni
a
polgármesteri
hivatalba,
ahol
kérelem kitöltésével (és a jövedelmi
adatok igazolására alkalmas iratok
becsatolásával)
igényelhető
a
tüzelő 2019. december 2. napjától
2019. december 10. napjáig

A gazdálkodóktól kérjük, hogy mielőtt a dűlőutakról felhajtanának a szilárd
burkolatú
közutakra,
alaposan
takarítsák
le
munkagépeikről,
szállítóeszközeikről a sarat. Előzzük meg a sárfelhordásból származó
baleseteket!

Karácsonyi támogatás
Gerendás Község Önkormányzata szociális karácsonyi támogatást biztosít a
szociálisan rászorultak részére.
Ha a kérelmező a 65. életévét betöltötte és a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 300%át, azaz 85.500,- Forintot (egyedül élők esetén a 350%-át, azaz 99.750,Forintot). A támogatás kérelem kitöltésével (és a jövedelmi adatok igazolására
alkalmas iratok becsatolásával) igényelhető 2019. december 2. napjától 2019.
december 13. napjáig
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Kívánj igaz Ünnepet!
Az ünnepeknek megvan a maguk eredeti jellege és természete. Állami ünnepeken történelmünk eseményeire,
szereplőire emlékezünk. Közterületen találkozunk, versekkel, előadással készülünk, koszorút és nemzeti lobogót
viszünk. Személyes ünnepeinken hozzátartozóinkat, jóbarátainkat köszöntjük. Otthonunkban nagytakarítunk, portát
rendezünk, időpontokat egyeztetünk, asztalt terítünk, olykor baromfit vagy malacot vágunk, személyes ajándékot
keresgélünk az ünnepelt számára, meghívókat küldünk, hazavárjuk a távolba szakadtakat. Örvendünk egymás
társaságának, az életet ünnepeljük, a szeretetkapcsolatokat és a barátságokat. Évről évre újra, nagyon is helyesen.
Nagyszerű megerősítés, talán sorsot építő ajándék, ha mindezt szeretteinktől magunk is megkapjuk.
A kalendárium decemberre fordul, és tudjuk, közeledik Karácsony, a világ legnagyobb szülinapja, a Kisjézus
ünnepe, a Megváltó születésének ünnepe. Kétezer éve már annak, hogy az Isten emberré lett egy csillagfényes
éjszakán, valahol Betlehem határában, a szegénységben is alkalmas barlangistállóban. Tudjuk, a Megváltó köztünk
maradt, éltet bennünket, mégis örömmel készülünk újra és újra a szeretet és a Szeretet nagy ünnepére. Mert
december készülődéssel telik. Betelhet a katalógusok és a fogyasztás és a közösségi portálok tobzódása szerint,
mennyiségi módon. És megszentelhetjük a következő heteket (magát az időt!) úgy, ahogyan az ünnep kívánja:
megcsendesedéssel, lassítással, igazi fényekkel, életrendezéssel (nagytakarítással:-), találkozásokkal,
Üdvösségtörténettel, Örömhírrel, betlehemépítéssel (igen, otthonainkban), lélekben, ihletben és minőségi módon,
adventi, azaz Jézust váró lelkülettel.
Naponta!! sok-sok órát töltünk közösségi portálokon, hírfolyamban, viszontlájkokban, megosztási kényszerben.
Kütyükön lógva élünk. Az ingerküszöbünk egyre emelkedik, elszakadunk a csendtől, miközben a legfontosabb
elhatározások a lélek csöndjében születnek. Személyes emberi sorsunk kulcsa lelkünkben van, sorsunk lelki
útravalóink szerint, lelki kvalitásaink szerint alakul. A fecsegésben, a kütyüvilágban, a felszínes pótcselekvésekben,
pláne a pótcselekvésekben Isten Örömhíre nem ér el hozzánk. Őze Áron színész-rendezőtől tanultam, hogy a
szónak a csend nem ellentéte, hanem ikertestvére.
Ha bulizva várom vendégem érkezését, nem fogok vele találkozni, mert nem hallom kopogását, telefonhívását, nem
veszem észre üzenetét. Jézus hozzánk jön, bekopogtat szívünk ajtaján. Szeretnénk odafülelni közeledésének
jeleire, szeretnénk úgy fogadni otthonainkban, lelkünkben, ahogy az Őhozzá, a legszentebb vendéghez méltó.
A nap akkor is felkel, ha alszunk. A lelkigyakorlat abban segít, hogy ébren legyünk, amikor a fény legyőzi a
sötétséget. Az Isten akkor is emberré lesz, akkor is köztünk van, ha belefeledkezünk a világi dolgokba. Az
imádságos készület a Lényeghez vezet, a kronoszból a kairoszba, felemel, elsegít a betlehemi jászolhoz, hogy
megfürdőzzünk az angyalok énekében, az Isten szeretetében. „Az ősi jóslat beteljesült, mienk a Megváltó!” Ne érjük
be kevesebbel:-)!
Bátor Adventet és áldott Karácsonyt kíván: a plébános

Sikeres pályázatok
Gerendás Község Önkormányzata a Magyar Falu Program – Orvosi eszköz –
keretében 1.999.975,- Ft támogatásból fejlesztette a háziorvosi alapellátás
eszközparkját.
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása címen
2.996.120,- Ft támogatási összeget nyert, melyből előzetes felmérés
alapján a település járdái kerülnek felújításra.
A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című pályázat keretén belül 2.796.300,- Ft támogatási összeget
nyert önkormányzatunk közösségszervező alkalmazásának bértámogatására.
Temető fejlesztése című projektünk 14.989.338,- Ft támogatási összegből valósulhat meg. A beruházással a
ravatalozó épülete kerülne felújításra fedett búcsúztatóhellyel, mosdó kerülne kialakításra, amelynek a
fagymentesítése céljából napelem kerül elhelyezésre.
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Pályázati felhívás
Gerendás Község Önkormányzata pályázatot hirdet teljes munkaidős foglalkoztatás keretén belül határozatlan
időtartamra TAKARÍTÓ-i munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
- általános iskolai végzettség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt,
Benyújtandó iratok:
- önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- 90 napnál nem régebbi hatósági hatósági bizonyítvány,
- a pályázó aláírt nyilatkozata, arról hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálási
eljárásának lefolytatásáig, illetve sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. január 1.

További információk:

Gerendás Község Önkormányzata
5925 Gerendás Petőfi u. 2.
tel.: 66/249-224
Tájékoztatjuk az Ügyfeleket, hogy a
Kétsopronyi Közös Önkormányzati
Hivatal Gerendási Kirendeltségén
KEDDEN ÉS PÉNTEKEN NINCS
ÜGYFÉLFOGADÁS.
Továbbá 2019. december 23-tól
2020. január 3-ig igazgatási szünet
lesz.

Véradás
November 18-án tartottuk a 2019-es év negyedik véradását
Gerendáson. Ezúton szeretném megköszönni minden véradó
részvételét.
A megjelentek névsora: Sas Sándor, Popol Róbert, ifj. Tóth
István, Pusztai László, Petrus Szilvia, Nyerges Erzsébet, Fátyol
Marianna, Milecz József, Toncsenka Erzsébet, Vallerjanovics
Tamás, Vallerjanovics Pál Tamásné, Kiss Zsolt, Ancsin László
Pál, Bartolák Gáborné, Evanics Brigitta, Nórándt Petra
Szász Róbertné
Magyar Vöröskereszt
Gerendási Területi Szervezet titkára

Megértésüket köszönjük!

Anyakönyvi Hírek
Születés: nem történt
Házasság: nem történt
Haláleset:
Priskin Tibor életének 80. évében,
Fáber Tibor életének 63. évében,
Zahorán Pálné életének 90. évében hunyt el

Gerendási Hírek  a Gerendási Önkormányzat időszaki lapja  Felelős kiadó: Gerendás Község Képviselő-testülete
A szerkesztőség címe: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.  Tel.: 66/249-224, Fax: 66/249-053
E-mail cím: gerendas@primcom.hu
Nyomtatás: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.  Tel.: 66/249-224
E-mail cím: gerendas@primcom.hu

